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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 1 
DO RIO PARAÍBA DO SUL - CEIVAP DO ANO DE DOIS MIL E DEZ, realizada no dia três de março de 2010, 2 
no auditório de Instituto Estadual do Ambiente - INEA/Rio de Janeiro. Aos três dias do mês de março de 2010, 3 
com a presença de 40 membros do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e 24 4 
convidados (conforme relação de presença no final desta ata) e justificadas as ausências, conforme relação também 5 
apresentada no final da ata, teve início a reunião presidida pela Presidente do CEIVAP, Sra. Marilene Ramos  6 
(Secretaria do Estado do Ambiente - SEA/RJ) com a seguinte Ordem do Dia: 1- Abertura da sessão; 2- 7 
Apresentação da Ordem do Dia; 3- Comunicações; 4- Aprovação da ata da reunião do CEIVAP de 15/10/2009; 5- 8 
Apreciação da Deliberação CEIVAP nº 122, de 24/11/09, aprovada ad referendum,  que dispõe sobre a adoção de 9 
prazo para a complementação de documentação às propostas apresentadas pelos candidatos a tomadores dos 10 
recursos da cobrança do exercício de 2009 e saldo remanescente de 2008 – Manual de Investimentos 2009 do 11 
CEIVAP; 6- Apreciação da Deliberação CEIVAP nº 123 de 11/12/09, aprovada ad referendum, que dispõe sobre a 12 
Agenda Anual de 2010 do CEIVAP; 7- Apreciação da Deliberação CEIVAP nº 124 de 11/12/09, aprovada ad 13 
referendum, que dispõe sobre ajuda de custo e ressarcimento de despesas referentes a transporte dos membros da 14 
Diretoria Colegiada do CEIVAP no exercício de suas funções em eventos; 8- Apreciação da Deliberação CEIVAP 15 
nº 125 de 11/12/09, aprovada ad referendum, que dispõe sobre a manifestação diante da celebração do Décimo 16 
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e a Associação Pró-17 
Gestão da Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP; 9- Apreciação da Deliberação CEIVAP 18 
nº 126 de 11/12/09, aprovada ad referendum, que dispõe sobre a utilização, pela Associação Pró-Gestão das Águas 19 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, para o exercício de 2010, de recursos financeiros 20 
oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul em Ações Prioritárias ao 21 
Cumprimento do Contrato de Gestão; 10- Apreciação da Deliberação CEIVAP nº 127 de 11/12/09, aprovada ad 22 
referendum, que dispõe sobre o Manual de Orientação ao Tomador CEIVAP 2010, para aplicação de recursos do 23 
CEIVAP, que orientará a inscrição e habilitação de novas propostas de Ações e Intervenções a serem financiadas 24 
com recursos da cobrança do exercício de 2010 e saldo remanescente; 11- Apreciação da Deliberação CEIVAP nº 25 
128 de 11/12/09, aprovada ad referendum, que dispõe sobre o Plano de Revitalização da Bacia do Rio Barra 26 
Mansa; 12- Apreciação da Deliberação CEIVAP nº 129 de 22/01/10, aprovada ad referendum, que dispõe sobre a 27 
manifestação diante da celebração do Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão celebrado entre a Agência 28 
Nacional de Águas – ANA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 29 
AGEVAP (revogando a Deliberação CEIVAP nº 125, de 11/12/09, aprovada ad referendum); 13- Hierarquização 30 
das propostas habilitadas – Manual de Investimento CEIVAP 2009; 14- Prestação de contas AGEVAP x CEIVAP 31 
– exercício 2009; 15-Assuntos gerais; e 16- Encerramento. A Presidente do CEIVAP, Sra. Marilene Ramos, abriu a 32 
reunião convidando para a mesa a Secretária do CEIVAP, Sra. Maria Aparecida Pimentel Vargas (Energisa 33 
Soluções S.A./MG); o Diretor da AGEVAP, Sr. Edson Fujita; o Vice-presidente da AEMERJ – Associação 34 
Estadual de Municípios do Rio de Janeiro, Sr. Artur Messias, Prefeito de Mesquita e o Presidente da AMPAR – 35 
Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna/MG,  Sr. Hitler Vagner Cândido de 36 
Oliveira, Prefeito de Chácara. A Presidente registrou as presenças dos Prefeitos de Bom Jardim/RJ, de Engenheiro 37 
Paulo de Frontin/RJ e de Piau/MG; e do Procurador do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, Sr. Breno 38 
Esteves Lasmar. E justificou a ausência do Vice-presidente do CEIVAP, Sr. Breno Gurgel (ABES/SP). Após a 39 
abertura da reunião, a Presidente submeteu à apreciação do Plenário a ata da Reunião do CEIVAP, do dia 15 40 
(quinze) de outubro de 2009 (dois mil e nove), a qual foi aprovada na íntegra, sem alterações. A Secretária lembrou 41 
que não foi redigida ata da Reunião do CEIVAP, realizada no dia 4 (quatro) de dezembro de 2009 (dois mil e 42 
nove), porque a referida reunião não se realizou formalmente, por falta de quorum. Cumprindo o ITEM 3 da pauta, 43 
a Presidente do CEIVAP iniciou as Comunicações informando que o Instituto Estadual do Ambiente - INEA 44 
exigiu uma auditoria na Companhia Siderúrgica Nacional – CSN; segundo ela, foi feita uma auditoria de padrão 45 
internacional. Informou, ainda, que a CSN vai aplicar R$ 150 milhões num Plano de Investimento, em 2010; irá 46 
instalar uma estação de monitoramento do rio Paraíba do Sul, em tempo real, com transmissão on-line de todos os 47 
dados para o centro de controle do INEA e para a CEDAE. A Presidente do CEIVAP comunicou, ainda, que está 48 
em fase de contratação, pela ANA o Plano de Contingência, para eventos críticos; a licitação será no dia 8 de 49 
março. Na sequência das Comunicações, o Presidente do INEA, Sr. Luís Firmino, deu as boas-vindas a todos e 50 
informou que o Fundo de Recursos Hídricos do Estado do Rio – FUNDRHI, tem um saldo em torno de R$ 20 51 
milhões. Comunicou que a CEDAE vai pagar, em 2010, cerca de R$ 30 milhões pelo uso da água. Ele disse que o 52 
grande desafio do INEA/SEA será investir esse dinheiro; se não se conseguir vencer a burocracia para aplicar esse 53 
recurso, vai se chegar ao final do ano com R$ 60 milhões parados em caixa. O Presidente do INEA informou, 54 
ainda, que, em 2010, o CEIVAP terá a receber R$ 2,2 milhões, referentes aos 15% da cobrança pelo uso da água da 55 
transposição. Destacou que, este ano, o CEIVAP terá, no total, R$ 30 milhões para investimento. Ele ressaltou que, 56 
na história da bacia, nunca houve tanto dinheiro para investimentos. E lembrou que será necessário fazer um grande 57 
esforço de divulgação para motivar os tomadores a apresentarem projetos para captar esses recursos. Anunciou que 58 
o Sr. Jerson Kelman é o novo presidente da Light. O representante do DAEE/SP, Sr. Edilson de Paula Andrade, 59 
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chamou a Sra. Ana Maria de Gouvêa, organizadora da festa comemorativa dos quinze anos do CBH-PS (o Comitê 60 
do trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul), para entregar à Presidente do CEIVAP uma placa alusiva aos quinze 61 
anos daquele Comitê. O representante da Fazenda Pedra Branca/MG, Sr. Cláudio Amaral, em nome do Prefeito de 62 
Guidoval/MG, agradeceu ao sistema CEIVAP/AGEVAP pela liberação de recurso financeiro para essa Prefeitura, 63 
que foi utilizado como contrapartida para captar recurso maior do FHIDRO. Concluídas as Comunicações, a 64 
Presidente propôs uma inversão de pauta, que foi acatada pelo Plenário, iniciando os trabalhos pelo ITEM 13: 65 
Hierarquização das propostas habilitadas – Manual de Investimento CEIVAP 2009 – Ela procedeu à 66 
leitura da relação dos 28 (vinte e oito) projetos habilitados pela AGEVAP, entre os 56 (cinquenta e seis) inscritos 67 
para pleitear os recursos da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do Sul, da arrecadação de 2009. 68 
Desses 28 (vinte e oito) projetos, 24 (vinte e quatro) referem-se a ações de planejamento; e 4 (quatro), são de ações 69 
estruturais. A Presidente lembrou que, de acordo com a Deliberação CEIVAP nº 114/09, o valor a ser aplicado em 70 
ações de planejamento é de R$ 5.219.864,45; em ações estruturais, R$ 7.829.796,67; e em ações de gestão é de R$ 71 
1.400.000,00. Também conforme deliberado pelo CEIVAP, os recursos para ações de gestão serão utilizados pela 72 
AGEVAP para a realização dos estudos para aperfeiçoamento da metodologia de cobrança pelo uso da água. O 73 
valor total das propostas habilitadas de ações de planejamento é de R$ 8.262.710,83. Como o valor disponível para 74 
ações de planejamento é de R$ 5.219.864,45, há um saldo negativo de R$ 3.042.846,38 para essas ações. Quanto 75 
às ações estruturais, o valor total das propostas habilitadas é de R$ 878.368,91, restando o saldo de R$ 76 
6.951.427,76. De acordo com o disposto na Deliberação CEIVAP nº 114/09, caso exista saldo das ações estruturais, 77 
o mesmo poderá ser utilizado em ações de planejamento e vice-versa. Então, em cumprimento ao que está 78 
deliberado, o saldo das ações estruturais deverá cobrir o saldo negativo das ações de planejamento, restando, ainda, 79 
um saldo final de R$ 3.908.581,40. O Plenário do CEIVAP aprovou a proposta de hierarquização apresentada pela 80 
AGEVAP, para aplicação dos recursos de 2009. Em seguida, a Presidente colocou em votação a proposta de abrir 81 
novo processo de hierarquização para os projetos inabilitados – para aplicação do saldo remanescente - concedendo 82 
um prazo para que os proponentes dos projetos inabilitados por falta de documentos, apresentem os devidos 83 
documentos. O Plenário aprovou essa proposta, desta forma: será concedido novo prazo para apresentação dos 84 
documentos faltantes, seja qual for o tipo de documento - institucional, legal ou mesmo técnico. O representante do 85 
DAEE/SP solicitou que o projeto do DAEE, inabilitado por estar classificado, segundo ele, equivocadamente, como 86 
ação de gestão, seja reanalisado como ação de planejamento. A Coordenadora da Câmara Técnica Consultiva do 87 
CEIVAP, Sra. Zeila Piotto, apresentou a recomendação da referida Câmara de que o projeto do DAEE, em questão, 88 
seja reanalisado pela AGEVAP como ação de planejamento, por entender que, de fato, trata-se de ação de 89 
planejamento e não de gestão. Segundo a Coordenadora, a CTC aprovou a pré-hierarquização apresentada pela 90 
AGEVAP, não entrando no mérito da pontuação de cada projeto, por desconhecer os critérios usados para pontuá-91 
los. E manifestou a posição da CTC de que, no processo de reapresentação de projetos inabilitados, não seja aceita 92 
a inscrição de alguns que a CTC considerou inelegíveis, que é o caso de três propostas de ações estruturais 93 
apresentadas por empresas privadas, pois os recursos da cobrança para ações estruturais se destinam apenas a 94 
empresas públicas. Recomendou que as empresas privadas sejam orientadas pela AGEVAP a pleitear os recursos 95 
da cobrança para ações estruturais, pelo mecanismo diferenciado. Por fim, a Coordenadora manifestou a 96 
preocupação da CTC de que haja uma continuidade nos planos de investimentos dos municípios, independente de 97 
governos, para que não se corra o risco de o CEIVAP destinar recursos financeiros a municípios, que acabarão não 98 
sendo aplicados. Retomando a Ordem do Dia, a Presidente propôs que as Deliberações nº 123, 124, 125, 126, 99 
128 e 129, aprovadas ad referendum pela diretoria do CEIVAP (ITENS 6, 7, 8, 9, 11 e 12 da pauta), 100 
fossem apreciadas em bloco. Proposta acatada, estas Deliberações foram apreciadas e referendadas pelo Plenário. 101 
Quanto à Deliberação nº 124/2009 - que dispõe sobre ajuda de custo e ressarcimento de despesas 102 
referentes a transporte dos membros da Diretoria Colegiada do CEIVAP, no exercício de suas funções em 103 
eventos – ficou decidido que o CEIVAP deverá fazer outra deliberação sobre o que está disposto nesta, 104 
revogando-a, e fazendo as adequações necessárias, pois, da forma como está na Deliberação nº 124, esta 105 
matéria poderá gerar problema para o CEIVAP com o Tribunal de Contas, conforme parecer da 106 
Presidente. Sobre a Deliberação nº 128, a Presidente explicou que a Secretaria de Recursos Hídricos e 107 
Desenvolvimento Urbano (SRHU) do Ministério do Meio Ambiente destinou R$ 200.000,00 (duzentos 108 
mil reais) para implementação do Plano de Revitalização da Bacia do Rio Barra Mansa. Ela informou que 109 
o referido Plano será submetido à apreciação da Câmara Técnica Consultiva, que deverá apresentá-lo para 110 
o Plenário, na próxima reunião do CEIVAP.  ITEM 5 – Deliberação CEIVAP nº 122, de 24/11/09, 111 
aprovada ad referendum, que dispõe sobre a adoção de prazo para a complementação de documentação às 112 
propostas apresentadas pelos candidatos a tomadores dos recursos da cobrança do exercício de 2009 e saldo 113 
remanescente de 2008, concedendo o prazo até 30 de novembro de 2009. Depois de referendada esta Deliberação 114 
pelo Plenário, a Presidente apresentou e colocou em votação a Deliberação nº 131/2010 que concede prazo, até 18 115 
de março de 2010 para que os tomadores inabilitados façam a complementação de documentação institucional e 116 
legal referente às propostas inscritas para obter recursos da cobrança do exercício de 2009 e saldo remanescente de 117 
2008.  A Deliberação nº 131/2010 foi aprovada, com as seguintes alterações: 1- O prazo deve ser prorrogado para 118 
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complementação também dos documentos técnicos; 2- O conteúdo do terceiro “considerando” desta Deliberação – 119 
que refere ao saldo remanescente verificado para aplicação nas ações previstas no Manual 2009 – deve estar no 120 
texto da Deliberação como Artigo 1º. Na sequência, cumprindo o ITEM 10 da pauta, a Presidente apresentou, para 121 
apreciação do Plenário, a Deliberação CEIVAP nº 127, de 11/12/09, aprovada ad referendum, que dispõe sobre 122 
o Manual de Orientação ao Tomador CEIVAP 2010, para aplicação de recursos do CEIVAP. O parecer da 123 
Presidente sobre o Manual de Investimentos do CEIVAP é que ele tem um nível de detalhamento desnecessário, 124 
devendo passar por uma revisão para simplificá-lo. A Coordenadora da Câmara Técnica Consultiva disse que a 125 
CTC já havia identificado as deficiências do Manual, mas não houve tempo hábil para refazê-lo, dentro do prazo 126 
estabelecido no Contrato de Gestão ANA-AGEVAP para aplicação dos recursos. A Presidente do CEIVAP propôs 127 
que a Deliberação nº 127/09 fosse referendada; e que fosse criado um Grupo de Trabalho para elaborar um novo 128 
Manual de Investimento para 2010. Sua proposta foi acatada. E foi instituído o GT, assim constituído: Sr. Paulo 129 
Valverde (CESAMA/MG), Sr. Virgílio Furtado (Prefeitura de Piau/MG), Sr. Breno Gurgel (ABES/SP), 130 
Sra. Zeila Piotto (FIESP/SP), Sra. Moema Versiani (INEA/RJ) e Eloisa Elena Torres (superintendente da 131 
Secretaria de Estado do Ambiente/RJ). Depois de concluído, o novo Manual deverá ser submetido à 132 
apreciação da Câmara Técnica Consultiva. ITEM 14 – Fechando a pauta de trabalho, a Presidente chamou o 133 
Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, para apresentar a Prestação de Contas 134 
AGEVAP/CEIVAP – exercício 2009. Ele informou que a prestação de contas fora aprovada pelo Conselho de 135 
Administração e pelo Conselho Fiscal da AGEVAP, bem como pela auditoria externa contratada pela diretoria 136 
executiva da AGEVAP. E que ainda será submetida à Assembléia Geral da AGEVAP. O CEIVAP aprovou a 137 
prestação de contas. O Plenário do CEIVAP foi informado de que o 8º Relatório do Contrato de Gestão ANA-138 
AGEVAP fora entregue à Agência Nacional de Águas, que concedeu nota 8,1 à AGEVAP por seu desempenho na 139 
execução do referido Contrato. A Presidente do CEIVAP pediu aplausos para a equipe da AGEVAP. Ainda sobre o 140 
Contrato de Gestão, o Sr. Osman Fernandes da Silva, técnico da ANA, informou que, este ano, vai haver uma nova 141 
rodada de negociação muito importante, para rever as bases do referido Contrato. O representante da UERJ/RJ no 142 
CEIVAP e no Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Herms, reivindicou que se renegociem os 143 
prazos de entrega dos Relatórios intermediários do Contrato de Gestão, devendo ser estipulado um prazo maior, de 144 
modo que o Conselho de Administração tenha mais tempo para fazer a análise dos documentos. ITEM 15 – 145 
Assuntos gerais: 1- Transposição do rio Paraíba do Sul para abastecimento da megametrópole de São 146 
Paulo - A Presidente do CEIVAP convidou a Sra. Renata Paiva, vereadora de São José dos Campos/SP, 147 
coordenadora do movimento suprapartidário “O Vale não Abre Mão”, em defesa da bacia do rio Paraíba do Sul, 148 
para falar sobre a transposição. Ela relatou que o movimento contra a transposição reuniu quinhentas pessoas num 149 
seminário realizado em São José dos Campos, no dia 30 de novembro de 2009. Informou que o Governo de São 150 
Paulo contratou uma empresa para fazer os estudos sobre a transposição, mas ainda não há data prevista para 151 
apresentação desses estudos. Enfatizou que a sociedade precisa ter acesso a esses estudos. A Vereadora propôs uma 152 
aliança entre a Baixada Sul Fluminense e o Vale Paulista para impedir que a transposição aconteça. E disse contar 153 
com o CEIVAP nesta aliança. Informou o endereço do site do movimento contra a transposição: 154 
www.ovalenaoabremao.org.br. A Presidente disse ter solicitado à ANA e ao Governo de São Paulo que os estudos 155 
da transposição sejam apresentados ao CEIVAP, assim que forem concluídos, e que sejam colocados à disposição 156 
para amplo debate entre a comunidade interessada. Informou que existe um comitê de acompanhamento dos 157 
estudos da transposição, criado pelo Governo de São Paulo, do qual fazem parte dois representantes do 158 
CEIVAP: Maria Aparecida Vargas (Energisa/MG) e Edes Fernandes de Oliveira (CEDAE/RJ). A 159 
Presidente vai solicitar a eles que apresentem para o Plenário do CEIVAP o que está sendo discutido 160 
nesse Comitê. O Vice-prefeito de Pinheiral/RJ informou que, na região do Médio Paraíba, foram realizadas duas 161 
audiências públicas sobre a transposição; e que no dia 2 (dois) de março foi realizada uma reunião na Cúria 162 
Diocesana de Volta Redonda/RJ, tendo como pauta a mobilização do Médio Paraíba em torno desse assunto. Ele 163 
disse que a população da bacia está se sentindo lesada, por não ter podido acompanhar os estudos da transposição. 164 
Anunciou que, no dia 7 de abril, haverá outra reunião sobre o assunto, na Cúria Arquidiocesana de Volta Redonda. 165 
A Presidente do CEIVAP disse que estará presente nessa reunião, onde vai apresentar uma parte dos estudos da 166 
transposição que já estão disponíveis. Propôs que, nessa reunião, seja definida uma posição do Governo do Estado 167 
do Rio sobre o assunto. A representante da ONG Nosso Vale!Nossa Vida, Sra. Vera Lúcia Teixeira, convidou para 168 
uma audiência pública sobre a transposição, que será promovida pelo Comitê das Bacias Hidrográficas do Médio 169 
Paraíba do Sul, no dia 15 de abril, às 8,30 h, no Centro Universitário de Barra Mansa – UBM/RJ. A representante 170 
do Instituto de Estudos Valeparaibanos/SP na Câmara Técnica Consultiva, Sra. Ana Maria de Gouvêa, propôs que 171 
o CEIVAP aprove uma Moção de agradecimento à vereadora de São José dos Campos/SP, Sra. Renata Paiva, 172 
coordenadora do movimento suprapartidário em defesa do rio Paraíba do Sul, por seu empenho, disposição e 173 
dedicação às causas da bacia do rio Paraíba do Sul. 2- Solicitações: 2.1- A representante da Nosso Vale!Nossa 174 
Vida/RJ reivindicou a titularidade para a ONG que representa, na composição do CEIVAP, segmento Organizações 175 
Civis, substituindo a ONG Ser da Terra, que, fazendo cumprir o Regimento Interno do CEIVAP, deverá perder a 176 
titularidade por ter faltado a quatro reuniões consecutivas, sem justificativa. 2.2- Ela solicitou, também, que seja 177 
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concedida ajuda de custo aos associados da Assembléia Geral da AGEVAP, representantes das organizações civis, 178 
para comparecimento às reuniões. A Presidente disse que o CEIVAP deverá deliberar sobre isso. 2.3- O 179 
representante do DAEE/SP pediu que o CEIVAP solicite a inclusão do trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul 180 
no Plano de Contingência da ANA, tendo em vista a inundação ocorrida no município paulista de São Luiz do 181 
Paraitinga e outros sérios problemas verificados na calha do rio Paraíba do Sul. A Presidente disse que deverá fazer 182 
uma visita a São Luiz do Paraitinga; e que o Plenário deverá estudar a possibilidade de disponibilizar algum recurso 183 
do CEIVAP para esse município do trecho paulista da bacia, que foi parcialmente destruído por uma inundação, 184 
como também para qualquer evento crítico que ocorra na Bacia. 3- Agenda – No dia 11 de março, será 185 
realizada uma reunião em Cachoeira Paulista/SP, para debater sobre as regras de operação dos reservatórios, com 186 
a participação da ANA, ONS e CBH-PS. A próxima reunião do CEIVAP foi marcada para o mês de abril, em dia a 187 
ser definido. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CEIVAP agradeceu a presença de todos e declarou 188 
encerrada a 1ª Reunião Extraordinária do CEIVAP de 2010, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia 189 
Dias Calaes, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pela Presidente do CEIVAP, Sra. Marilene 190 
Ramos, que a presidiu, e pela Secretária, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas.  191 
Ata aprovada na 2ª Reunião Extraordinária do CEIVAP de 2010, realizada no dia 25 de agosto de 192 
2010, em Astolfo Dutra/MG. 193 
 194 
Resende, 03 de março de 2010  195 
 196 
 197 

 198 
             Marilene Ramos                            Maria Aparecida B.P. Vargas 199 

Presidente do CEIVAP                            Secretária do CEIVAP 200 
 201 
LISTA DE PRESENÇA 202 
 203 
Membros do CEIVAP 204 
 205 
União: Marley Caetano de Mendonça (MMA/SRHU), Byron Prestes Costa (Ministério da Justiça). 206 
 207 
Minas Gerais: Poder público - Paulo Teodoro de Carvalho (SEMAD), Joaquim Arildo Borges (SEAPA), Virgílio 208 
Furtado da Costa (Prefeitura de Piau); Usuários - Cláudio Amaral (Fazenda Pedra Branca), Wagner Soares Costa 209 
(FIEMG), Ricardo Pinto Silva (CESAMA), Maria Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR), Maria Aparecida 210 
Pimentel Vargas (Energisa Soluções S.A), Antônio José Francisco (Consórcio do Rio Muriaé), Viviane Aparecida 211 
Marinho (Consórcio do Rio Pomba); Organizações civis: João Emídio Lima da Silva (IAVARP). 212 
 213 
São Paulo: Poder público - Edilson de Paula Andrade (DAEE), José Roberto Schmidt (CETESB), Luiz Roberto 214 
Barretti (Prefeitura de São José dos Campos); Usuários – Jorge Monteiro (SABESP), João Alberto Cardoso de 215 
Oliveira (CESP), Antônio Fernando Batista (SAAE de Jacareí), Fabiano de Sousa (CIESP – São José dos Campos), 216 
Hélio Reiman (CIESP – Taubaté), Ricardo de Souza Esper (FIESP); Organizações civis: Nelson Pesciotta (Instituto 217 
de Estudos Valeparaibanos), Mário PeroTinoco (Sindicato dos Engenheiros de São Paulo).  218 
 219 
Rio de Janeiro: Poder público - Marilene Ramos (SEA), Rosa Formiga Johnsson (INEA – titular), Fátima Casarin 220 
(INEA – suplente), Madalena Sofia Cardoso Oliveira (Prefeitura de Barra do Piraí), Oscar Rosa Nepomuceno da 221 
Silva Neto (Prefeitura de Petrópolis), Carlos Ronald Macabu Alves (Prefeitura de Campos dos Goytacazes); 222 
Usuários – Fernando Carlos de Oliveira Júnior (Águas do Paraíba), Marcello Barcellos Motta (CEDAE), Zenilson 223 
do Amaral Coutinho (Sindicato Rural de Campos), Maria Luiza Ferreira da Silva (SAAE-Três Rios), Alexandre 224 
Nascimento da Silveira (Light); Organizações Civis - Vera Lúcia Teixeira (Nosso Vale!Nossa Vida), Ninon 225 
Machado Leme Franco (Instituto Ipanema), Lígia Maria Nascimento de Araújo (ABRH), José Alfredo Sertã 226 
(ABES), Friedrich Herms (UERJ), Maria Eugênia Ferreira Totti (UENF).  227 
 228 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:   229 
 230 
Marília Carvalho de Melo (IGAM/MG), Edson Machado (COPASA/MG), Paulo Sergio de Souza Leite (CDDH-231 
Petrópolis/RJ) e Breno Gurgel (ABES-SP). 232 
 233 
Lista de presença de convidados: 234 
 235 
Breno Esteves Lasmar (IGAM/MG), Marliane Alves de Almeida (DEMAE-Lima Duarte/MG), Miguel Angelo 236 
Spirito (CIRAB/MG), Eleno Corrêa (AMAR-Resende/RJ), Daniel Motta (AMAR-Resende/RJ), Janete Abrahão 237 
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(AEMERJ/RJ), Dilma Leite (AEMERJ/RJ), Larissa Malty (Ministério Meio Ambiente), Marilda Cruz Lima da 238 
Silva (Prefeitura de Rio Preto/MG), Relidiana Silva (INEA/RJ), Luiz Eduardo São Thiago (FIRJAN/RJ), Eloisa 239 
Elena Torres (Secretaria de Estado do Ambiente/RJ), João Vieira de Araujo (Light Energia/RJ), Paulo Valverde Jr. 240 
(CBH Preto-Paraibuna - CESAMA/MG), Simone de Azevedo Sá (Prefeitura de Barra do Piraí/RJ), Gláucia 241 
Sampaio (INEA/RJ), João Teixeira (Prefeitura de Pinheiral/RJ), Ricardo Oliveira (Prefeitura de Pinheiral/RJ), 242 
Renata Paiva (Vereadora de São José dos Campos/SP), Eduardo Ramos Paixão (Prefeito de Paulo de Frontin/RJ), 243 
André Luiz Cavalieri (Prefeitura de Paulo de Frontin/RJ). 244 

 245 
Resende, 3 de março de 2010 246 


